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 2 اقيشرح ألفية احلافظ العر

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (65)الحافظ العراقي شرح ألفية
 تابع: المؤتلف والمختلف

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :في باب -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 المؤتلف والمختلف
َماِني دددددددددل   َواِلدددددددددد  َعددددددددداِمِر َ دددددددددَ ا الس 
دددددددددددددددددددر   دددددددددددددددددددَد   م َ ب  دددددددددددددددددددم  َعِبي  لُّه     
ددددددددددددِ  َ  َعَبددددددددددداَدَ  أَبدددددددددددا م َحم  دددددددددددَت  َواف 
دددددددددددَده    وَعددددددددددداِمر  َبَجالدددددددددددة  بدددددددددددن  َعب 
ددددددددددن  َخاِلدددددددددددِ  ْ  َواب  دددددددددد ْ  الَقِبي  دددددددددد َقي   ع 
لِ ددددددددددي لدددددددددديُّ َ  ا  ب  ددددددددددم  َ ددددددددددَ ا اَ ي   َله 

دددددَن َصدددددب اِح َحَسدددددن   اَبددددد  ار   دددددب  اب  س   ان 
ددددددددَد الَواِحددددددددد   اِن َسدددددددداِلم  بددددددددالنُّو  َوَعب 

    ِ ددددددددل  ِ  َوالت ددددددددو  ددددددددد  بددددددددن  الص   م َحم 
ِد َوِبَحدددددا ِِ َسدددددِعي  دددددا ِن: َعب  َندددددي   ْ  ِفدددددي ا

دددد ددددب  ِح َاِمي  س  ِهَمددددا اَوان   ِسددددَون َمددددن  أ ب 
َجدددداِر  َفَقدددد   وِفددددي  الن َسددددب   َوَسددددع د  ال 

 

 
 

 
 

َيانِ  ددددددددددف  ددددددددددِد َوَوَلددددددددددد  س  َمي  ددددددددددن  ح   َواب 
ددددددددد دددددددددد  ِعن  َبي   َده م  م َصددددددددد  ر  َلِكدددددددددن  ع 

َبدددددداد   ِِ ع  ددددددم م  َأَبددددددا َقددددددي  ددددددِرِد  اَواض   َأف 
ددددددددَده   وِن َقي  دددددددد   َ  ِبالسُّ دددددددد ْض َوَبع  دددددددد    
َيدددددددى َوَقددددددداِ  َواِقددددددددِ  دددددددو َيح   َ دددددددَ ا أب 

َباَن َوالددددر ا ِْ  َقدددداَل: سددددَون َشدددددي  َعددددد  َفاج 
دددددد ددددددَن ِهَشدددددداِم َخَلف  ددددددَبن  اَواب  س   ، ْ ددددددم  ان 

ددددددِر    ِِ َنص   َيددددددِرد   اوَماِلددددددَك بددددددَن اَ و 
ِم َيددددد  ِتيوَ  دددددِر   َضدددددمُّ ِجدددددي  َر    ِفدددددي الج 

دددِر بدددنِ  دددِن ِبش  َيدددى ب  دددر   ف ِتَحدددا َيح   الَحِر  
َمدددددددددددددا َحددددددددددددداِرِْيُّ َله  َتَلف وا َوال   َفددددددددددددداخ 

ددددد دددددَو م   َلق  دددددَدان  َوه  م   اَهم   َغَلدددددب   اِقدددددد 
 ج

 

 جمعين،وأصحابه أنبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

رحمه -في باب المؤتلف والمختلف، قال  -رحمة هللا عليه-الحافظ العراقي  -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 :-هللا

 ميددددددددددد وولددددددددددد سددددددددددفيانِ وابددددددددددن ح      والدددددددددد عدددددددددامر  ددددددددد ا السدددددددددلماني
 ج
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

و الجادة بالتصغير، جاء يعني الجادة بالتصغير ُعبيدة، فأبو عبيدة ومن على شاكلته ه بيدة،، ع  بيدة مكبركلهم ع  
اني ع بيدة بن عمرو السلماني، وع بيدة بن حميد، وسفيان بن ع بيدة لم  فقيل: ع بيدة، فعامر بن ع بيدة، والس   امكبر  

 .كلهم بالتكبير، كلهم عبيدة مكبر، ومن عداهم بالتصغير على الجادة، ُعبيدة
  لهدددددددددددددددددددم َعبيدددددددددددددددددددد  م بدددددددددددددددددددر  

 

 لكدددددددددن ع بيدددددددددد عنددددددددددهم مصددددددددد ر   
 

بيد، عبيد بن األبرصد كله مصغر بدون تاء، جاء في غير الرواة من اليعني عبي وغيره من  شعراء جاء ع 
 .الشعراء، لكن من الرواة

................................... 
 

 لكدددددددددن ع بيدددددددددد عنددددددددددهم مصددددددددد ر   
 

 بدون تاء التأنيث. يعني كله ما في ع بيد في الرواة، إنما فيهم ع بيدة، وفيهم ُعبيدة وهو األصل، وفيهم ُعبيد
 قال بعد ذلك:

 بددددددددددداد  أبدددددددددددا محمددددددددددددِ وافدددددددددددتَ عَ 
 ج

 أفددددددردِ  ابدددددداد  واضددددددمم أبددددددا قدددددديِ ع   
 

بادة أبو محمد جاء على خالف األصل، واألصل ُعبادة، األصل ُعبادة، مثل عبادة بن الصامت، وغيره كثير، فع  
 لكن ع بادة بالفتح هذا نادر كأبي محمد الذي نص عليه المؤلف.

   أبدددددددددددا محمددددددددددددِ بدددددددددددادوافدددددددددددتَ عَ 
 ج

 أفددددددردِ  ابدددددداد  واضددددددمم أبددددددا قدددددديِ ع   
 

بادة خالف األصل، فاألصل ُعبادة كعبادة  "اواضمم أبا قيِ ع باد  " ُعباد، قيس بن ُعباد يعني ع بادة وُعباد، ع 
 ع بادة.بن الصامت، وجاء أبو محمد هذا على خالف األصل فقيل: 

هذه أسماء نوادر تلتبس بما يختلف معها في  "أفردِ " بادُعباد بن قيس، أو قيس بن عُ  "اباد  واضمم أبا قيِ ع  "
ص على أنها على خالف النطق، ولذا قيل: المؤتلف والمختلف، فمن ضبط هذه األفراد، وهذه األسماء التي نُ 

الغلط بإذن من ص عليها، يأمن الجادة، بعض األسماء يختلف فيها، لكن اإلنسان إذا ضبط هذه األسماء التي نُ 
 ن ما عداه على خالف األصل.هللا؛ أل

 هدَ َبدددددددددددوعدددددددددددامر بجالدددددددددددة بدددددددددددن عَ 
 

 ................................... 
 

عامر بن عبدة وبجالة بن  ؟ابن عبدة، عامر بن عبدة بجالة بن عبدة، هاهمعنى هذا؟  ما ةدب  عامر بجالة بن ع  
 .عبدة

................................... 
 ج

  ددددددددْ وبعددددددددَ بالسدددددددد ون قيددددددددده 
 

فمن حركه بناء على  "وبعَ بالس ون قيده"التحريك، والسكون من باب التخفيف ، يكون األصل يكون عْبدة
فأنت تقول: قيلي، فينسب إليها فيقال: العُ  ،قيل القبيلةيعني عُ  "قيْ القبيْع  " ،األصل، ومن سكنه فقد خفف

 قيلي.الضعفاء لمن؟ للعُ 
 قيددددددددددْ القبيددددددددددْ وابددددددددددن خالدددددددددددِ ع  

 ج

 ................................... 
 

 .قيلعُ  :قيل بن خالد من رواة الكتب الستة اسمهعُ 
 ج  خالددددِ ...........وابدددن ..............

     ا أبو يحيى...................... 
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 4 اقيشرح ألفية احلافظ العر

ص عليه وغيره، هؤالء هم على الجادة، وأما من نُ  قيل، كعقيل بن أبي طالبومن عداه ع   ،قيلاسمه عُ  اأيض  
هو معروف من ثقات و قيل بن خالد قيلي، وعُ قيل، والنسبة إليها عُ عيل، فالقبيلة يقال لها: عُ لتصغير فُ فإنهم با
قيل ومن عداهم فإنه يقال له: عُ  :اسمه ايل، كذا أبو يحيى أيض  ق  عُ  :من رواة الكتب، وابن خالد اسمه ،الرواة

 عقيل، كعقيل بن أبي طالب.
  الب: عبد هللا بن محمد بن عقيْ.

 من الرواة المتوسطين يعني في حفظه شيء. عبد هللا بن محمد بن عقيلو نعم  إي
يعني لجميع الرواة في الكتب الثالثة التي سبق النص عليها، وهي الصحيحان والموطأ،  "لهم**  واقدِ  "وقا   

د، ما فيها وافوافد بالفاء، يعني سمي بوافد، لكن الكتب الثالثة  :واقد، وليس فيهم من اسمه :كل من جاء اسمه
 إنما فيها واقد.

 لدددددددددديلهددددددددددم  دددددددددد ا ا يلددددددددددي   ا ب  
 

 ................................... 
 

األول بمثناة بلي التي هي بضم الهمز والباء، ال األُ  ،الهمز، وتسكين الياءيلي، األيلي بفتح يونس بن يزيد األ  
  ني بباء موحدة مضمومة بعد الهمزة.والثابعد الهمزة، ساكنة 

 ج  ...................................

  ِْ  قددددال: سددددون شدددديبان والددددرا  فاجعدددد
 ج

 قال: من القائل؟ 
  الب: ابن الصالح.

 .نعم
 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااال  مبهمااااااااااااا  ج  كقاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا

 
 ج

 فيه شيبان؟ مافيه؟  ماقال: سوى شيبان، شيبان 
 .... الب:....

 هاه؟
 .... الب:....

 ج  ............  ا ا يلي   ا بلي....

 قال: سون شيبان.................. 
 

 سوى شيبان؟ م؟قال في الشر  عندك ماذا
  الب: يصير ا بلي.

 هاه؟
 .... الب:....

 فيه؟ ما
 .... الب:....

ألصحاب الكتب لهم، يعني  يعني يريد أن يجعل القاعدة األيلي، وخرج عنها األبلي شيبان كأنه قال: وقاف واقد  
 .بلي إال في شيبان الذي خرج عن األصللهم، ولم يرد األُ  االثالثة، كذا األيلي أيض  
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

" ِْ هن، ليست إلى هن كالخباز والنجار والبزاز والبزار هذه نسب إلى م  فعال في الم   "انسب اب ار  *  والرا  فاجع
 قبائل وال إلى بلدان.

ددددددوابددددددن هشددددددام خ    انسدددددب ابدددددن صدددددباح حسدددددن ابددددد ار    ْددددددم انسددددددبن الف 
 ج
 

إلى آخره، يعني هذان المنصوص عليهما حسن بن الصبا  البزار، الحسن بن الصبا  البزار بالراء، وابن هشام 
لماذا؟ ألنه ليست له رواية في  ،بالراء، وصاحب المسند بالراء البزار، لكن ما يذكر صاحب المسند االبزار أيض  

ن كان إمام   ،غيرها من الكتب الستة، نعمالكتب الثالثة المنصوصة عليها، وال في  وله كتاب  ،اومحدث   اوا 
خلف بن هشام البزار، وما عدا ذلك فهو بزايين بزاز يقال  "اوابن هشام خلف  " ، ومعلل مشهور يعني إماممعروف

 له: البزاز.
ويقال له: مولى  "ابالنون سالم  * بن ْم انس  " صري يلتبس بالبصري بالنون الن   "ابالنون سالم  * بن ْم انس  "

 .النصري، وعبد الواحد كذلك النصري  ابن بالنون سالم  النصريين، انسُ 
................................... 

 ج

 يددددددرد انصددددددر    ومالددددددك بددددددن ا ِو 
 

مالك بن  ا، وله رواية، وأيض  اسالم مولى لمالك بن األوس النصري، هو باعتبار الوالء نصري، يقال له أيض  
 ؟ النضري وما عدا ذلك يقال له: البصري، وهل في احتمال ثالث؟ نعمالنصري،  اك وعبد الواحد أيض  س كذلاألو 
، وبعضهم يقول: هذا كلي، كل (ألا)وبالمعجمة ب (أل)نضر الغالب أنه بالمهملة بدون وبدون نسبة نصر وال ،نعم

 صر، واآلخر يقال له: النضر.فهو مهمل، ن   (أل)فهو معجم، وكل ما جاء بدون  (ألا)ما جاء ب
................................... 
 والتددددددددو   محمددددددددد بددددددددن الصددددددددل 

 

 يددددددرد اومالددددددك بددددددن ا ِو نصددددددر    
................................... 

 

 .التوزي يلتبس بالثوري الصورة واحدة
   محمددددددددد بددددددددن الصددددددددل و ِ والت دددددددد

 

 ................................... 
 

 ".ضم جيم ي تي  -التصغيرب-   ر رِ وفي الج  "ومن عداه يقال له: الثوري، يعني في الرواة،  يعني
................................... 
 في اْنين..........................

 

 وفدددددي الجر دددددر  ضدددددم جددددديم يددددد تي 
...................................   

ريري، ريري، ومن عداهم بالحاء يقال له: الح  ريري وسعيد الجُ عباس الجُ  "عباِ سعيد في اْنين" يعني من الرواة
 .عباس وسعيد :، لكن الُجريري بضم الجيم في اثنين هماريري رير بن عبد هللا فيقال: الج  وقد ينسب إلى ج  

 ..............................وبحا
 شدددددر الحر دددددر  فتحدددددايحيدددددى بدددددن بِ    ج

 

 .الحاء مفتوحةهناك الجريري ضم جيم، وهنا 
 ..............................وبحا

 شدددددر الحر دددددر  فتحدددددايحيدددددى بدددددن بِ    ج
 

، والجريري اوفي ضم الجيم وفتح الحاء أيض   ،ريري في إعجام الجيم وا همالها، حاءهو يختلف الُجريري مع الح  
ريري في فتح مع الجُ  ريري، يختلفنسبة إلى جرير بن عبد هللا البجلي يختلف مع الحريري ويختلف مع الجُ 

 وهذاك بالحاء المهملة. ،بالجيم المعجمة الحريري أن هذا ريري بالضم، ويختلف معالجيم، والجُ 
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 :كتابته إذا قالوالها ال مهملة وال معجمة، لماذا؟..... الحاء يقولون لها: مهملة، والخاء معجمة، والجيم ال يقال
 خاء ما تلتبس.بالجيم قد تلتبس بالميم، لكنها مع الحاء وال

  الب: تنحدر.
 كيف؟

  الب: تكون تح .
ال معجمة، لكن إذا كتبت بالجيم خالص ما تلتبس ال  :الزم تقول ،ال، إذا قيل: بالحاء أن بالخاء التبس مهملة وا 

: لكن ما أراهم ينصون على الجيم يقولون  ،بالحاء وال بالخاء، الخشية أن تلتبس بالميم، الجيم قد تلتبس بالميم
 بالجيم. ا: معجمة، يكتفون برسمهاله

دددد  سددددون مددددن أبهمددددا ا امي ددددب حِ وانس 
 ج

 .......فاختلفوا.................... 
 

 .يعني االلتباس بين الحزامي والحرامي ،راميزامي بالح  يعني هل تلتبس الح  
دددد  سددددون مددددن أبهمددددا اوانسددددب ح امي 

 ج

 ................................... 
 

كر رامي؟ هذا اختلفوا فيه، اختلفوا فيه، أما من ذُ زامي أو الح  صحيح فالن ابن فالن مبهم، الح  يعني جاء في ال
 .زامياسمه فهو ح  

ددددوانسددددب حِ   سددددون مددددن أبهمددددا ا امي 
 ج

 فاختلفوا........................... 
 

داهم فهو بالزاي، زامي أو الحرامي اختلفوا فيه، ومن عفالن ابن فالن الح   من أبهم يعني جاء في متن خبر  
 زامي.الح  
ي لهما"  .ن؟ للشيخين، يعني ما جاء فيهما فهو الحارثييعني لم   "الحاْر

 وسعد الجار  فق .................
 

 ................................... 
 

، لماذا قيل لعمر، سعد الجاري، سعد الجاري فقط ذا جاء ذكره في الموطأ، وهو مول ىإال سعد الجاري، وه هما في
قال  ، ماذاواعلى ما قال ، موضع أو مرفأ السفينةالجار ما هو بالجار بالتخفيف: الجاري؟ نسبة إلى الجار، له

 عندك؟
  الب: مرف  السفينة.

المدينة لها ساحل؟ وبعضهم قال: موضع بالمدينة، يعني  "بساحْ المدينة المنور "نعم مرفأ السفينة، يقول: 
 ينة لها ساحل؟ كم تبعد عن البحر المدينة؟بساحل المدينة، المد

  الب: مائة وخمسين.
ال لو مشى الخط اأقل، يعني عن ساحل ينبع يمكن مائتين تقريب   ،ال، ال ، نعم ينبع فيها ساحل، قلصار أهذا ، وا 

يكتبها ولذلك يقال: ابن دقيق العيد الثبجي و  ؛لد عليه على ثبجه ابن دقيق العيدلد على ثبجه ساحل ينبع وُ ووُ 
 لد على ثبج البحر بساحل ينبع.بقلمه، وُ 



 
 

 
7  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

فقط هذا جاء ذكره  إن كانت الصورة متقاربة لكن سعد   ..،لكن بينهما ،الجاري قد يلتبس بالحارثي "وسعد الجار  "
على طالب العلم الذي يضبط مثل هذه  -بإذن هللا-في الموطأ وفي الصحيحين الحارثي، يعني ما يلتبس هذا 

 تخرج عن القاعدة.األسماء التي 
دددددهَ     وسددددعد الجددددار  فقدددد  وفددددي النسددددب  غلدددددب اِقددددددم   امددددددان وهدددددو م لق 

 ج

يقال: فالن الهمداني، والنسبة  ،همدان ،النسبة إلى همدان هذه القبيلة ،داني والهمذانيان تجد الهمْ ذ  م  دان وه  همْ 
 .إلى البلد همذان يقال: الهمذاني

ددددد    سدب........................وفي الن    غلدددددب اِقددددددم   اهمددددددان وهدددددو م لق 
 ج

 يوجد في دان، وفي المتأخرين الغالب النسبة إلى البلد، يعني اليعني في المتقدمين الغالب النسبة إلى القبيلة همْ 
لكن يوجد  ،لماذا؟ ألنها لم تكن فتحت، يعني ال يوجد في الصحابة والتابعين همذاني المتقدمين همذاني،

ال ما استمرت؟ نعم استمرت؛ ألنها قبيلة، قبيلة  ؟ين يوجد همدانيهمداني، لكن في المتأخر  استمرت النسبة وا 
باقية ما انقرضت فتستمر النسبة، لكن األكثر والغالب في المتأخرين االنتساب إلى األوطان، وأما بالنسبة 

ة االنتساب إلى همدان ويوجد ولكن بقل ،ولذا ال يوجد همذاني في المتقدمين ؛للمتقدمين فاالنتساب إلى القبائل
 .القبيلة في المتأخرين

ددددد    ........................وفي النسدب  غلدددددب اِقددددددم   اهمددددددان وهدددددو م لق 
 ج

ف في تاريخ همذان حصل له شيء من الخلط، حيث أدخل بعض من انتسب إلى القبيلة في تاريخ ومن أل  
، وبعضهم ينطق انداني وهمذاني متقاربهمذان، والسبب في ذلك قرب الرسم، قرب الكلمتين في الرسم، هم

اني والبلد محرك، يعني قالوا: ليس في  ،فهذا خطأ، فالقبيلة ساكنة وهذا خطأ، أو يقول: الهْمذاني فيقول: الهم د 
 على هذه البلدة. الكنه كثر فيمن بعدهم انتساب   ،الصحابة همذاني وال في التابعين

 شهردار بن شهرويه، أو العكس ؟دار أو شهرويه، شهر الفردوس الذي ألف في تاريخ همذان هو الديلمي صاحب
 ألن المؤلف أخطأ، قلب ترى. ؟ويهشهردار ابن شهر 

 .... الب:....
 مسند الفردوس. :ف الفردوس بدون أسانيد، ثم جاء الولد فأسند أحاديث والده فسماهنعم؛ ألن األب أل  

 .... الب:....
 ينسب إليه.
 .... الب:....

أن األصل صار هو الفرع، الفرع الذي هو من تأليف االبن صار هو األصل؛ ألن األصل في  هو اإلشكال
 ،والفرع أصل ،عرف المحدثين الكتاب الذي تخرج فيه األحاديث باألسانيد، صار األصل هو الفرع، األصل فرع

ديث لألصل والفرع على حد تعريف أهل الح ،باعتبار أن األصل بدون أسانيد فهو حينئذ  كتاب فرعي ال أصلي
 الذي يخرج منه.

 ؟هاه ...ونظيره
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 .... الب:....
 ؟ماذانظيره 

 .... الب:....
 .هات

 .... الب:....
، والفرع الذي تذكر فيه األحاديث بدون هذا أصل يعني عندهم األصل الكتاب الذي فيه األحاديث باألسانيد

تأليف االبن الذي ذكرت  والعكس اعريفهم فرع  في األصل صار على حد تأسانيد، تأليف األب الذي هو األصل 
الفائدة من  مافيه األسانيد أصل تخرج منه األحاديث ويحكم على أسانيدها؛ ألن فيها أسانيد، أما ما ال إسناد فيه 

عب اإليمان ليمي هذا ما فيه أسانيد، وشُ التخريج منه؟ ما نستفيد من التخريج منه، والمنهاج في شعب اإليمان للح  
 يهقي فيه أسانيد مع أن الحليمي متقدم على البيهقي فصار المتأخر هو األصل، والمتقدم هو الفرع.للب

 .... الب:....
 كيف؟

 .... الب:....
له تسديد ابن حجر اآلن المطبوع تأليف األب الذي بدون أسانيد، وعليه تعليقات البن حجر وأحكام وكذا، 

 القوس، نعم.
 . الب: بالنسبة للبصر  

وبعض أظن صاحب  السخاوي  ري مضبوط بالحركات الثالث، مثلث الباء، واألصح منها الفتح، واضطربالبص
 فتح الباقي زكريا األنصاري، وصححوا الكسر في موضع، مع أنهم صححوا الفتح في مواضع.

 .... الب:....
حها الفتح، ، ومع ذلك أصكلهم تتابعوا على هذا والصواب الفتح، األشهر، يعني وينطق بالثالث، هو مثلث الباء

 .وهللا أعلم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


